
Dinamikus értékáram elemzés – gyors, dinamikus és 
valódi eredményekkel 

 

Aki használta már az értékáram elemzést (Value Stream Map – VSM) a Lean 
eszközök közül, az minden bizonnyal tudja, hogy az értékáram elemzés egy jól 
használható eszköze a folyamatok feltérképezésének és fejlesztésének. A Plant 
Simulation, a Siemens folyamat szimulációs eszköze továbblép a hagyományos 
papír alapú értékáram elemzésen és lehetővé teszi, hogy az értékáram elemzés a 
valóságnak megfelelően a termelés időbeni lefolyásával is foglalkozzon. A Plant 
Simulation értékáram modulja tartalmazza az elterjedt értékáram elemeket, 
amelyekből komplex folyamatok teljeskörű vizsgálatára alkalmas értékáram 
térképek készíthetők. 

Nézzünk egy konkrét példát! Az ábrán látható egy összetettebb gyártási folyamat 
értékáram térképe. A folyamat három fő részre osztható: 

1. Előkészítő fázis: ebben a nyersanyag beérkezik a beszállítótól, raktárba kerül, majd lézer gravírozás és pár egyéb 
folyamatlépés után egy szupermarketbe kerül, amelyből a gyártósorok ellátása történik 

2. Típusonkénti gyártás: ezen a területen 5 gyártósoron történik a típusonkénti gyártás, mindegyik típus több 
folyamatlépésen halad keresztül, a folyamatlépések között FIFO pufferek vagy szállítás található 

3. Kiszállítás: a gyártósorok termékei a sorok végén található szupermarket raktárba kerülnek, és onnan kerülnek 
az ügyfélnek kiszállításra a rendeléseknek megfelelően 

 

Értékáram elemzési folyamat 

Egy értékáram térkép elkészítéséhez számos adat szükséges, amelyeknek a minőségétől függ az elemzés 
eredményeinek pontossága is. Ezek az adatok a következők: 

• Gyártott típusok: a dinamikus értékáram elemzés képes több típust is egy értékáram térképben kezelni, így 
elemezhetők a típusok egymásra hatásai, illetve az átállások hatásai is 

Plant Simulation értékáram 
objektumok 
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• Vevői lehívások: az értékáram térkép egy húzó logikát valósít meg, aminek a végén a vevői lehívások 
találhatók. Ezek megadhatók időközökre is, adott időpontokra is, sőt még a várható rendelések 
bizonytalanságának százaléka is megadható (ez főleg pontatlan előrejelzések vizsgálata esetén hasznos) 

• Folyamat paraméterek: ezek a paraméterek a folyamatlépésekhez tartozó idők (típusonként is), a 
folyamatlépések rendelkezésre állása, a puffer kapacitások, a folyamat lépések közötti szállítási mennyiségek, 
stb. 

Az ilyen módon felépített értékáram térkép számos elemzési, vizsgálati lehetőséget biztosít. Az elsődleges áttekintést 
egy olyan diagram mutatja, amelyek látható, hogy a folyamatban szereplő állomások közül melyik, mennyit dolgozik, 
várakozik, mennyi idő telik el átállással, és műszakon belüli szünettel. Fontos jellemzője a folyamatnak a blokkolás 
mértéke. Az ábrán láthatóan ebben a folyamatban a P3 állomás a folyamat idejének közel 20%-ában blokkolódik, a 
mögötte lévő FIFO puffer alulméretezettsége miatt. 

 

A folyamat áttekintése a kihasználtság és a raktárkészlet segítségével 

Az értékáram elemzés fontos lehetősége a pufferek és a szupermarketek vizsgálata. Az ábrán láthatók az alapanyag 
beérkezés utáni szupermarket beállításai és diagramja. Láthatóan az egyes termékekre külön-külön megadató az 
alapkészlet, az utánrendelési szint, és a maximális készlet is.  

 

Szupermarket vizsgálata 

A Lean folyamatok gyakori jellemzője a különböző Kanban megoldások használata. A Plant Simulation értékáram 
elemzési modulja használható kanban méretezésre is, a szükséges kanban kártyák mennyiségének és méretének 
meghatározására. A klasszikus kanbanon kívül lehetőség nyílik még Heijunka táblák megadására is. 



 

Kanban méretezés az értékáramon belül 

Minden lean folyamat esetében értéknövelő és nem értéknövelő tevékenységekből tevődik össze a folyamathoz 
szükséges összes idő. Az értékáram elemzése során vizualizálható a teljes folyamatra, vagy csupán a folyamat egy 
részére az értéknövelő rész hányada. Ez egy fontos mérőszáma a folyamatnak, a gyakorlatban még az igen fejlett lean 
kultúrával rendelkező cégek esetében is gyakran 3-5% körüli csupán ez a mérőszám. 

 

Folyamat értéknövelő részének vizualizációja 

Összességében megállapítható, hogy a dinamikus értékáram elemzés 

• Túllép a statikus elemzésen, mivel időbeni lefutást mutat be 
• Lehetővé teszi a műszakbeosztás, az átállások, a selejt és a javítás figyelembe vételét 
• Kezeli a megrendelések határidejét, és a csúszásokat a megrendelő felé 
• Mutatja a készleteket, a pufferek kihasználtságát és a WIP készleteket 
• Segít gyorsan áttekinteni a folyamatokat 
• Gyorsan kezelhető, használható workshop keretében is 
• Sokkal több információt ad, mint a papír alapú értékáram elemzés 

A Plant Simulation VSM modulját Magyarországon a graphIT Kft. forgalmazza. A VSM modult számos autóipari 
beszállító és Lean termelési rendszerre törekvő cég használja napi szinten. 
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